ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาอุทกภัยด้านการแพทย์และสาธารณสุข
บทสรุปสําหรับผู้บริหาร
สถานการณ์และการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย กระทรวงสาธารณสุข
วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ เวลา ๑๖.๐๐ น.
๑.สถานการณ์อุทกภัย
๑๔ พ.ย. ๕๓ พิษณุโลก เข้าสู่ภาวะปกติ ทั่วประเทศจึงเหลือน้ําท่วม ๑๙ จังหวัด แต่หลายพื้นก็มี
สถานการณ์ดีขึ้นในวันนี้
๑.๑ อุทกภัยภาคใต้ ๕ จังหวัดคงเดิม ได้แก่ สงขลา ตรัง สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และ
พัทลุง
๑.๒ น้ําป่าไหลหลาก ๓ จังหวัดคงเดิม ได้แก่ สระบุรี สุพรรณบุรี และศรีสะเกษ
๑.๓ น้ําล้นตลิ่งคงเหลือ ๒ จังหวัด ได้แก่ นนทบุรี และปทุมธานี
๑.๔ น้ําท่วมขัง ๙ จังหวัดเท่าเมื่อวาน ได้แก่ สุโขทัย ชัยนาท พระนครศรีอยุธยา สุรินทร์
ขอนแก่น กาฬสินธุ์ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด และอุบลราชธานี
๒.สถานบริการสาธารณสุขที่ได้รับผลกระทบ
สถานบริการสาธารณสุขได้รับผลกระทบรวม ๑๙ จังหวัด เป็นโรงพยาบาล ๒๙ แห่ง โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตําบล ๔๔แห่ง สถานีอนามัย ๓๕๑ แห่ง สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ ๒๘ แห่ง สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด ๑ แห่ง ยังไม่สามารถให้บริการได้มีสถานีอนามัย ๗ แห่ง สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ
๒ แห่ง
๓.การบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข
ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ สะสม ๕,๐๑๙ ครั้ง ๕๔๙,๒๖๐ คน โรคที่พบมากที่สุดใน
๓
อันดับได้แก่อันดับ ๑ โรคน้ํากัดเท้า ร้อยละ ๕๐.๓๗ อันดับ ๒ โรคไข้หวัดและระบบทางเดินหายใจ ๑๔.๕๑ และอันดับ
๓ โรคปวดเมื่อย ร้อยละ ๑๐.๕๕ เฝ้าระวังโรคทางจิต พบผู้มีภาวะซึมเศร้าและความเสี่ยงต่อการ
ฆ่าตัวตาย ๘
จังหวัด ให้ความช่วยเหลือ ๑๖๐ ราย และมีความคิดฆ่าตัวตาย ๓๔ ราย จังหวัดที่พบมากที่สุดคือนครราชสีมา
๔๗ ราย รองลงมาคือสงขลา ๔๐ ราย
๔. การดําเนินงานฟื้นฟูพนื้ ทีป่ ระสบอุทกภัย (โดยนายแพทย์กิตติ กรรภิรมย์)
๕. สรุปการสนับสนุนยา เวชภัณฑ์และสิง่ ของ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
๑. สนับสนุนชุดยาช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย รวม ๑,๓๘๐,๙๐๐ ชุด
(การสนับสนุนช่วงแรก กย.-๑๙ ตค.๒๕๕๓ รวม ๒๘๑,๐๐๐ ชุด สนับสนุนช่วงระหว่างเปิดศูนย์
ปฏิบัติการฯ ๒๐ ตค.-๑๐ พย. ๒๕๕๓ รวม ๑,๐๙๙,๙๐๐ ชุด)
๒. สนับสนุนวัสดุ เพื่อการฟื้นฟูเยียวยาประชาชนในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัย (EM ถุงดํา หยดทิพย์
คลอรีน สารส้ม ชุดทดสอบต่าง ๆ เป็นต้น) รวม ๒๖ จังหวัด ๆ ละ ๑๓ รายการ
๓. สนับสนุนยาที่ได้รับบริจาคผ่านสํานักงานอาหารและยาให้แก่ ๓๒ จังหวัด/หน่วยงาน รวม ๖๔
ครั้ง ๓๗๕ รายการ
๖.การสนับสนุนจากส่วนกลาง
๖.๑กรมควบคุมโรค

๑. การเฝ้าระวัง ยืนยันการเกิดโรคระบาด และออกสอบสวนควบคุมโรค
รวบรวมข้อมูล ทั้งจากสถานพยาบาลและหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ที่ออกให้บริการประชาชน ทํา
คณะทํางานสารสนเทศ
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การเฝ้าระวัง วิเคราะห์ข้อมูลอย่างต่อเนื่อง เมื่อพบข้อมูลที่สงสัยหรือได้รับแจ้งเหตุจากพื้นที่
ก็จะมีการดําเนินการยืนยันการเกิดโรคระบาด และสอบสวนควบคุมโรคตามขั้ นตอนต่อไป
จนถึงขณะนี้ (๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๓) ได้ดําเนินการยืนยันการเกิดโรคระบาด ๔๑ ครั้ง
พบการระบาดที่สัมพันธ์กับการเกิดอุทกภัย ๓ เหตุการณ์ ได้แก่อุจจาระร่วงที่จังหวัดนนทบุรี
๑ ครั้งและที่จังหวัดสงขลา ๒ ครั้ง อาการโรคไม่รุนแรงและควบคุมโรคได้แล้วสาเหตุเกิดจาก
การรับประทานที่ปนเปื้อนเชื้อโรคโดยเฉพาะน้ําดื่ม
๒. การสื่อสารความเสี่ยงเพื่อป้องกันโรคแก่ประชาชน ได้ดําเนินการสื่อสาร
ความเสี่ยงการเกิดโรคและภัยสุขภาพในช่วงน้ําท่วมเป็น
๓ ระยะ คือ
- ระยะที่น้ําเริ่มท่วม น้ําหลาก : ความเสี่ยงต่ อการจมน้ํา , ไฟฟ้าดูด ,
อุบัติเหตุอื่น ๆ
- ระยะน้ําท่วมขัง : ความเสี่ยงต่อการเกิดโรคน้ํากัดเท้า , ตาแดง , โรค
เลปโตสไป-โรซิส (โรคฉี่หนู) โรคไข้หวัดใหญ่ , โรคอุจจาระร่วง , บาดแผลติดเชื้อ
- ระยะน้ําเริ่มลด : ความเสี่ยงต่อไข้เลือดออก , โรคหัด และได้จัดทํา
คําแนะนําในการป้องกันตนเองสําหรับประชาชน ได้แก่ การทําน้ําผสมผงเกลือแร่ด้วยตนเอง
การทําอุปกรณ์ชูชีพป้องกันตนเองจากโรคฉี่หนูผ่านช่องทางสื่อต่าง ๆ ได้แก่ เครือข่ายวิทยุ
ชุมชน ๑,๔๐๑ ครั้ง และสื่ออื่น ๆ ทั้งส่วนกลาง และภูมิภาค รวมถึงการออกสุขศึกษา
เคลื่อนที่ จํานวน ๕๖๔ ครั้ง
๓. การควบคุมพาหะนําโรค (แมลง) หลังน้ําลด
- ได้จัดทําแนวทางการควบคุมพาหะนําโรค (แมลง) หลังน้ําลด
- จัดเตรียมบุคลากรของหน่วยงานในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคของกรม
ควบคุมโรค จํานวน ๕๓๙ คน
- จัดเตรียมเครื่องพ่นสารเคมี จํานวน ๔๘๘ เครื่อง
- จัดเตรียมวัสดุต่าง ๆ ในการควบคุมพาหะนําโรคหลังน้ําลด เพื่อให้
สามารถดําเนินการได้ทันที่ที่น้ําเริ่มลด ได้แก่ สารเคมีกําจัดยุง ๒,๒๘๕ ลิตร สารเคมีกําจัด
แมลงวัน ๑,๑๑๔ กิโลกรัม ทรายที่มีฟอส จํานวน ๕,๕๑๐ กิโลกรัม ยาทากันยุงชนิดขวด
๘,๓๓๖ ขวด
- ประสานการดําเนินการกําหนดพื้นที่และแผนดําเนินการร่วมกับศูนย์
ปฏิบัติการจังหวัด ทุกจังหวัด
- สนับสนุนการควบคุมพาหะแมลงนําโรคในพื้นที่แล้ว จํานวน ๖๓ ครั้ง
และติดตามประเมินผลการดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง
๔. การสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ในการป้องกันโรค
- สนับสนุนรองเท้าบู๊ทป้องกันโรคฉี่หนู จํานวน ๕๙,๘๖๘ คู่
- เจลล้างมือ
จํานวน ๖๑,๖๐ หลอด
คณะทํางานสารสนเทศ

ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาอุทกภัยด้านการแพทย์และสาธารณสุข
- ยาทากันยุง
จํานวน ๑๙๘,๒๓๑ ซอง
- และอื่น ๆ เช่น ยาสามัญประจําบ้าน เป็นต้น
การดําเนินการในระยะต่อไป
๑.ดําเนินการร่วมกับสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ในการพื้นฟูพื้นที่หลังภาวะ
น้ําท่วม โดยเฉพาะการสนับสนุนการควบคุมพาหะนําโรคและการติดตามประเมินผล
๒.สื่อสารความเสี่ยงการเกิดโรคติดต่อภายหลังน้ําลด เช่น โรคฉี่หนู อุจจาระ
ร่วง และการเกิดโรคจากพาหะนําโรค (แมลง) เช่น ไข้เลือดออก เป็นต้น
๓.การเฝ้ า ระวั ง ยื น ยั น การเกิ ด โรคระบาด และออกสอบสวนควบคุ ม
โรคติดต่อที่สําคัญ
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